Sponsordossier
Koninklijke Harmonie SFORZANDO Boom vzw
Beste kandidaat sponsor,
Graag stellen wij u onze vereniging in een notendop voor.

Want wie is SFORZANDO?
Wij zijn de vereniging “Koninklijke Harmonie SFORZANDO Boom vzw” met zetel te Boom.
Wij zijn een democratische vereniging voor jong en oud waar iedereen met een hart voor muziek
welkom is en waar muziek wordt gemaakt onder deskundige leiding. We staan garant voor
kwaliteit, verbondenheid, betrokkenheid en samenhorigheid!
In 2009 hebben wij beslist om met onze harmonie een nieuwe weg in te slaan en sindsdien
hebben wij ook een nieuwe naam SFORZANDO. Een muziekterm met als betekenis: STERKER
WORDEND!
Verder werd er beslist om de vereniging in 2018 om te vormen tot een vereniging zonder
winstoogmerk, kortweg “SFORZANDO Boom vzw”.
SFORZANDO is voor ons niet zomaar een muziekterm, het is precies dat, wat we in de toekomst
met onze harmonie willen realiseren. Een sterke en sterker wordende groep muzikanten
zijn, met hechte vriendschappen en een sterke uitstraling in het culturele leven van Boom en
omstreken.
Dat we momenteel op de goede weg zijn werd reeds bevestigd door op het orkestentornooi van
de provincie Antwerpen in 2016 een mooie plaats in “uitmuntendheid” te behalen.

Verder is onze harmonie reeds verder uitgegroeid tot een 50-tal muzikanten, die zich samen met
hun dirigent Pieter Nieva continu inzetten om voor u de mooiste concerten te brengen en bij te
dragen aan het cultuuraanbod in de Rupelstreek.

			
				

				Pieter

				

Nieva
Dirigent SFORZANDO

Een harmonie kan echter niet succesvol groeien zonder jeugd en daarom hebben wij sinds 2009
ook een eigen jeugdwerking die is uitgegroeid tot ons eigen jeugd- en instaporkest ZANDOLA.
Dit staat momenteel onder de deskundige leiding van Sander Vets en bestaat uit een 20-tal jonge
muzikanten. Zij zijn ondertussen ook een vaste waarde in onze vereniging.

Sander Vets
Dirigent ZANDOLA

Wat doen wij?
Minimaal tweemaal per jaar kan u ons gevarieerd repertorium beluisteren: in het voorjaar
brengen we u een verrassend lenteconcert en in november kan u tijdens het nuttigen van een
lekker aperitief genieten van ons jaarlijkse aperitiefconcert.
Verder organiseert onze harmonie ook verschillende activiteiten om het sociale netwerk rond
de vereniging in stand te houden. In september hebben we jaarlijks, ons door veel mensen
gesmaakte “Mosselen van de chef”. En verder nemen we sinds dit jaar ook deel aan Boom
Wintersfeer tijdens de eindejaar periode met een kerstoptreden.
Daarnaast nemen we deel aan de gemeentediensten van de gemeente Boom en zijn we
ook paraat op éénmalige gebeurtenissen zoals o.a. festivals van andere verenigingen en de
begeleiding van diverse festiviteiten.

Ook met ons jeugdorkest zitten wij niet stil.
Bij ZANDOLA staan het samenspel en de muzikale vorming centraal maar
daarnaast besteden we ook ruim aandacht aan team activiteiten.
Zo organiseren wij onze jaarlijkse ZANDOLA Quiz in april en in juni volgt er dan het
Pannenkoekenconcert in eigen lokaal, vergezeld van de nodige hapjes en drankjes. Tijdens het
aperitiefconcert van Sforzando, krijgt Zandola ook de kans om te laten horen waar ze zich elke
week zo voor inzetten.
Kers op de taart voor Zandola is het jaarlijkse 2-4 daagse ZANDOLA jeugdweekend, waar niet
alleen onze jeugd aan kan deelnemen maar ook muzikale vriendjes en vriendinnetjes van harte
welkom zijn.
De volledige kalender voor het werkingsjaar 2018 vindt u terug op onze websites:
www.sforzando.be & www.zandola.be

Wat hebben wij te bieden?
Onze muziekvereniging wil de komende jaren haar plaats verstevigen in het culturele leven van
Boom en de Rupelstreek. Voor de verdere uitbouw van onze muziekvereniging zoeken wij dan
ook mensen, bedrijven of organisaties die onze vereniging financieel willen steunen.
De sponsorgelden zullen worden aangewend om nieuwe muziekstukken aan te kopen, de
muzikale vorming van de jeugd te ondersteunen, muziekinstrumenten aan te kopen en te
onderhouden en om onze algemene werking te verzekeren.
Hieronder vindt u een overzicht van onze aangeboden standaard sponsorpakketten.
Indien u de harmonie op een andere manier wenst te sponsoren, laat het ons gerust weten.
Vermits wij dit jaar in samenwerking met CC De Steiger Boom een uniek optreden brengen in de
Boomse Schouwburg (www.desteigerboom.be/sforzando) en hierdoor een breed publiek bereikt
kan worden, hebben we hiervoor dan ook een aantal sponsorpakketten op maat uitgewerkt.
Meer informatie vindt u op onze website www.sforzando.be onder de rubriek sponsoring of kan je
bekomen via sponsoring@sforzando.be
Wij danken u bij voorbaat voor uw steun aan onze vereniging!
De voorzitter,
Koen Somers

Sponsorformulier werkingsjaar 2018
Inschrijving:
Naam: 			
Adres:		
Tel/GSM:		
E-mail
Website: 		
Gekozen Sponsorformule:
€50

Reclame op onze beide websites van Zandola en Sforzando

€50

¼ van een A5 formaat in de programmaboekjes van onze beide concerten
(concert “That’s all Musical” + Aperitiefconcert)

€75

½ van een A5 formaat in de programmaboekjes van onze beide concerten
(concert “That’s all Musical” + Aperitiefconcert)

€125

Volledige pagina van een A5 formaat in de programmaboekjes van onze beide concerten
(concert “That’s all Musical” + Aperitiefconcert)

€150

Sponsorpakket “Aperitiefconcert”: dit omvat een volledige pagina van een A5 formaat in het
programmaboekje van ons aperitiefconcert + 2 gratis inkomkaarten voor dit concert met een fles
Cava + Powerpointreclame tijdens de pauze.

€200

Sponsorpakket “That’s all Musical”: dit omvat een volledige pagina van een A5 formaat in het
programmaboekje van ons concert “That’s all Musical” + 2 gratis inkomkaarten voor dit concert
met een fles Cava + Powerpointreclame tijdens de pauze.

€300

Sponsorpakket “Sforzando Gold”: Dit omvat sponsorpakket “Aperitiefconcert” + sponsorpakket
“That’s all musical” + reclame op onze websites
Pakket op maat: oa. Sponsoring kledij, instrumentenfonds, aankoop partituren, ondersteuning
jeugdwerking, fotokopies, …. ea.

TOTAAL:									Betaling cash
			 							Via overschrijving
			 							IBAN : BE71 7310 4451 3069
										BIC: KREDBEBB
Publiciteitstekst:

Kalender werkingsjaar 2018
Vrijdag 23 februari 2018:
Algemene jaarvergadering
Zondag 11 maart:
Optreden bij de Accordeonisten van Boom ter gelegenheid van hun 120j bestaan
Zaterdag 28 april 2018:
Zandola Quiz
Zaterdag 5 mei 2018:
Lenteconcert “That’s all Musical” vanaf 20.15 uur
Zondag 24 juni 2018:
Pannenkoekenconcert Zandola - lokaal Kruiskenslei Boom
Zaterdag 22 en zondag 23 september 2018:
Mosselen van de Chef
Oktober – november 2018:
Zandola jeugdweekend
9 december 2018:
Aperitiefconcert

Contactgegevens Kon. Harmonie SFORZANDO Boom vzw
Maatschappelijke zetel Koninklijke Harmonie SFORZANDO Boom vzw:
Dirkputstraat 13, 2850 Boom
Ondernemingsnummer : BE0686.968.351
Algemene communicatie: secretariaat@sforzando.be
Communicatie sponsoring: sponsoring@sforzando.be

Voorzitter: Koen Somers
0475/96 05 85
koen.somers@sforzando.be
Penningmeester: Sandra Jacobs
0472/ 98 26 50
sandra.jacobs@sforzando.be
Secretaris: Gerrit Teck
0494/24 26 72
gerrit.teck@sforzando.be

